
Voor de derde keer organiseer-
de Amsterdam RAI de jaar-
lijkse Bakkerij Dagen onder

auspiciën van de Stichting Bakkerij
Toeleveranciers Federatie (BTF).
Honderdnegentig exposanten toon-
den grondstoffen, producten, appa-
ratuur, technologie, benodigdheden,
winkelinrichting; kortom alles voor
de ambachtelijke en grotere (ban-
ket)bakkerij.

Naast vakbeurs zijn de Bakkerij
Dagen ook in andere opzichten hét
evenement voor de branche. Vakman-
schap van de bovenste plank toonden
de deelnemers aan de wedstrijd Past-
ry Award met hun taarten en show-
stukken van suikerwerk en chocola-
de. De Bakkerij van het Jaar werd
gekozen. En natuurlijk veel demon-
straties, zoals de bereiding van tren-
dy wraps & rolls door de Vakschool
Wageningen, van het Nederlands
Patisserie Team en in het Internet-
café, waar werd verteld hoe om te
gaan met internet.

Schrijf- en actiebeurs
De hedendaagse consumententrend
in groot- en kleinbrood is samen te
vatten in de termen gezond, lekker,
gemak en een beetje luxe. Aanbieders
van bakkerijgrondstoffen spelen hier
op in en ontwikkelen voor de bakker
nieuwe, veelal complete concepten.
Die omvatten natuurlijk de grond-

stoffen en receptuur, maar ook het
actiepakket om dit brood in de win-
kel bij de consument onder de aan-
dacht te brengen. De Bakkerij Dagen
zijn de gelegenheid bij uitstek om dit
te tonen.

Op de beursvloer zijn er veel acties
om de bakkers over te halen voor een
bepaald product te kiezen. Zo zijn er
reizen te winnen en worden er aller-
hande ‘cadeaus’ in het vooruitzicht
gesteld bij een bepaalde afname. Dit
karakter van een ‘schrijf- (orders
noteren) en actiebeurs’ wijkt duide-

lijk af van de functie die veel (techni-
sche) vakbeurzen vervullen als mid-
del voor relatiemanagement. Jammer,
zo menen sommige exposanten. De
acties leiden de aandacht te veel af
van het product. Juist de productkwa-
liteit zou het (enige) criterium voor
de keuze moeten zijn.

Brood met meer
Zaden, pitten, vlokken en kiemen.
Vrijwel elk nieuw brood dat wordt
geïntroduceerd staat er bol van. De
consument associeert dit in combi-
natie met veelal donkere broodsoor-
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ten met gezond. “Maar”, zo nuan-
ceerde Marcel Zijdenbos van Puratos
(www.puratos.com), “dat alleen is
niet meer voldoende. Je kunt zelfs
zeggen dat het een basisvoorwaarde
is. Daarnaast moet het brood iets
extra’s bevatten, zoals vitamines, cal-
cium of, in ons geval, voedingsve-
zels.” Puratos ontwikkelde de 100%-
mix ‘Easy-vezel’ voor zowel klein- als
grootbrood. Hierin zit ongeveer twee
maal zo veel voedingsvezel als in vol-
korenbrood. Bovendien zijn het niet
alleen tarwezemelen maar ook vezels

van andere graansoorten. De kleur
van het brood is vergelijkbaar met
dat van Waldkorn”, aldus Zuidenbos.

Ook Ron van Wensveen van Meneba
(www.meneba.com) onderstreepte
dat “een goede smaak en een perfect
brood eigenlijk ‘basic’ zijn”. “Er is zo
veel keus, niet alleen in broodsoor-
ten. We gaan in principe ook concur-
reren met ontbijtdrankjes. Je zult dus
meer moeten geven dat je samen met
de bakker ontwikkelt. Een stuk ‘bele-
ving’ bijvoorbeeld. Dat doen we in de
winkel en ook hier op de beursvloer
via de stand.”

Het bruiste weer op de

Bakkerij Dagen in de

Brabanthallen in Den Bosch.

Een uur nadat de deuren op

dinsdag 11 februari openden,

was het al dringen op de

beursvloer. In totaal bezochten

in twee dagen 11.655 mensen

het evenement, beduidend

meer dan de 9.000 vorig jaar.

Gezond en genieten zijn de

trefwoorden in de

bakkerijbranche, zo leerde een

beursbezoek.

Carina Grijspaardt-Vink

Brood: Gezond, lekker en wat extra’s

BAKKERIJPRODUCTEN

Exposanten waren tevreden over de kwaliteit van de bezoeker en het aantal bezoekers van de Bakkerij Dagen.

Amaro, een 400-grams

brood van

meergranenmeel met

geroosterde maïs- en

tarwekiemen en een

zonnetje op de korst.

Een goede smaak en een perfect brood zijn

eigenlijk ‘basic’
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Voor de nauwkeurige dosering die dit
vraagt, is er een volautomatische
doseerunit. Het brood gebakken met
Megapan heeft een fijne structuur en
blijft volgens DSM langer vers.

Sonneveld (www.proson.info)
brengt, als variatie op poeder en pas-
ta, broodverbetermiddelen in blok-
vorm. Deze ‘block-improvers’ bieden
voordelen als hygiënische verwer-
king, stofreductie en gebruiksgemak
(wegen is niet nodig en snijdbaar).
Sonneveld claimt verder goede deeg-
verwerkingseigenschappen en een
langer vers product met een goede
smaak.

Luxe
Gezondheid is belangrijk, maar
genieten mag ook. De nieuwe crois-
sants (en chocoladebroodjes) die
Vandemoortele liet zien en proeven
zijn bereid met Ardeense karnboter.
“Een AOC-boter”, vertelde Johan
Coppens. De koeien die de melk
geven waaruit deze boter wordt
bereid, grazen in de Hoge Veenen.
Het speciale boterbereidingsproces
zorgt voor meer smaak. Bovendien
wordt 30% boter verwerkt tegen nor-
maal 20-25%. Dit alles maakt dat de
croissant goed van kleur is en een
mooie structuur heeft. Ook is het
langer vers, wat belangrijk is omdat
croissants voor de zondagmorgen op
zaterdag worden gekocht. Elke crois-
sant krijgt een bakzegel met daarop
‘Tradition’. ■

De Meneba-stand op de Bakkerij
Dagen had een Zuid-Europees tintje
en de schijnwerpers waren gericht op
Amaro, een 400-grams brood
gemaakt van meergranenmeel. De
slogan luidde ‘Iedere dag een beetje
zon in de winkel’. Het brood valt op
in het schap door de zon op de korst.
Eveneens zonnetjes’ zijn de geëxtru-
deerde, geroosterde maïs- en tarwe-
kiemen in het brood. Deze kiemen
zijn niet stevig, zo onderscheidt
Meneba het van andere meergranen-
broden. Amaro is daardoor geschikt
voor het gehele gezin. De kleur is
donker, “mooi warm”, aldus Van
Wensveen. 

Smaak
Smaak is het aspect waarop Zeelan-
dia (www.zeelandia.nl) zich met het
Jung-assortiment wil onderscheiden
van andere aanbieders. Twee jaar
geleden werd dit Duitse bedrijf over-
genomen en vanaf januari 2003
mogen de producten in Nederland
worden verkocht. “Het is de typisch
Duitse smaak die met deze grondstof
wordt verkregen”, zo lichtte Marc
Cuypers toe. Het broodverbetermid-
del is een granulaat dat bestaat uit
vloeibare mout met poeder erom-
heen. “De mix geeft goede bakeigen-
schappen en het rijsproces is anders
dan dat van Nederlandse producten”,
voegde de sales manager toe. Kornk-
nisper is het eerste Jung-product dat
in Nederland op de markt komt en
promotioneel wordt ondersteund.
Het is een 50%-mix voor het bakken
van Duitse broodjes. De mix bevat
roggevlokken, zonnebloempitten,
lijnzaad, gebroken tarwe en spelt.

Vandemoortele (www.vandemoorte-
lebakeryproducts.com) kwam met
vier nieuwe meergranenbroodjes,
twee vierkante en twee driehoekige,
waarvan er een is gedecoreerd met
pompoenpitten. “Dit geeft na bakken
een notensmaak”, aldus Johan Cop-
pens. 

Makkelijk te verwerken
De consument staat bij de ontwikke-
ling van de nieuwe broodsoorten
door de toeleveranciers centraal. Zij
of hij moet het brood immers kopen.

Maar er is ook ruime aandacht voor
de bakker. Hoe laat de grondstof zich
verwerken? Wat is de bakaard?

Puratos zocht het in de enzymtech-
nologie – meer specifiek het synerge-
tische effect tussen twee enzymen –
en ontwikkelde de Acti-Plus-techno-
logie. Dit resulteerde in de broodver-
beteraar S 500 Acti-Plus die extra
tolerantie biedt in alle stadia van de
broodbereiding. Het waterabsorptie-
vermogen is goed en leidt tot een
soepel en gemakkelijk te verwerken
deeg. De deegstabiliteit is hoog bij
een groot volume, ook onder moeilij-
ke omstandigheden.

Juist zonder broodverbetermidde-
len en andere toevoegingen zoals
zout, zijn de nieuwe Prémax-mixen
van Koopmans Meel (www.koop-
mansmeel.nl). Cees de Haan lichtte
toe dat dit de bakker in staat stelt
eigen inzichten omtrent mengver-
houdingen en receptuur toe te pas-
sen en dus eigen productideeën te
ontwikkelen. “Wij denken dat er
behoefte is aan een dergelijke grond-
stof. De bakker kan zelf het brood-
verbetermiddel, eventueel in vloeiba-
re vorm, kiezen. Bovendien is het
qua prijs aantrekkelijk omdat
betaald wordt voor ‘pure’ grondstof
en bijvoorbeeld niet voor zout.” De
Haan benadrukt echter dat Koop-
mans de Prémaxen niet als prijsalter-
natief heeft ontwikkeld, maar als
creatief alternatief.

Broodverbetermiddelen
Het gebruik van vloeibare broodver-
betermiddelen, zoals bij de Prémax-
mixen mogelijk is, maakt opgang.
DSM Bakery Ingredients (www.dsm-
bakery.nl) stond aan de wieg van dit
concept op basis van enzymen in
water en brengt de Megapan-reeks
voor klein- en hardbrood en als uni-
versele (zacht)broodvariant. “Belang-
rijk is dat dit broodverbetermiddel
geen ingrediënten als emulgatoren,
soja of melkderivaten bevat”, vertelde
Tom Cobben van DSM. Daarmee spe-
len we in op consumentenwensen als
geen e-nummer en het stijgende aan-
tal mensen met een allergie. In plaats
van 3% broodverbetermiddel in poe-
dervorm is nu slechts 0,5% nodig.

Kinderbrood
Zoals in vele productgroepen is

er ook op het gebied van

brood aandacht voor de klein-

ste. Puratos lanceerde Storm &

Sterre brood, een brood voor

kinderen dat heel licht gezoet

is met honing. De korst is dun.

De mix is ook geschikt voor

kleinbrood. Uitermate belang-

rijk is de promotionele onder-

steuning bij de bakker. Kinde-

ren zouden er immers in de

winkel aan hun vader of moe-

der om moeten vragen. Pura-

tos heeft dit met de stripfigu-

ren Daantje en Maantje volle-

dig uitgewerkt in allerhande

promotiemateriaal.

Actiebrood
Het Leeuwenbrood waarvoor

Koopmans Meel de grondstof

levert, is gemaakt van een tar-

wemelange verrijkt met rogge-

vezeltjes. Bijzonder aan dit

brood is vooral de actie die er

aan verbonden is. Cees de

Haan van Koopmans vertelde

enthousiast over het project.

“De consument betaalt per

brood tien eurocent extra. Dit

geld komt ten goede aan een

fonds voor het bouwen van

twee bakkerijen in township

Elandsdoorn in Zuid-Afrika.”

Noviteiten van de

Bakkerij Dagen op het

gebied van machines

en apparatuur vindt u

in de rubriek Tech-

nisch nieuws. 

De botercroissant Tradition met 30% Ardeense karnboter.

De bovenzijde van het busbrood

heeft een bijzonder uiterlijk dat

de associatie met de naam

Leeuwenbrood waarmaakt. De

actie steunt een goed doel in

Zuid-Afrika.


